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ИСПИТНИ ЗАДАТАК − БРОЈ    1. 
 
Практични испит састоји се из: 

• управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и 
• управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 
полигонске радње на прописани начин.  

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 
• управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 
саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном 
делу трасе, 

• да  се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 
предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 
понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и 
има најмањи штетни утицај на животну средину.  

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 
знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 
којем смислу. 

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након 
скретања.  

Опис испитне трасе : 

• Припрема возила и укључење у саобраћај улево са паркиралишта које се налази у улици Шуматовачкој 
(улица са средњим интензитетом саобраћаја)- позиција 1.графичком приказу трасе; 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом  Проте Стевана Димитријевића (преко моста)              (улица 
са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на  раскрсници са улицом Војске Југославије (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево  на раскрсници са улицом Момчила Поповића (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Полукружно окретање на раскрсници са улицом Радомира Вујошевића Ристе и наставак кретања улицом 
Момчила Поповића(улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• На раскрсници са улицом Дракчета Миловановића наставак кретања улево улицом Момчила Поповића 
(улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Душана Тривунца (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Војске Југославије  (улица са средњим интензитетом 
саобраћаја); 
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• Скретање улево на раскрсници са улицом Устаничком(улица са слабим интензитетом саобраћаја);  

• Скретање улево на раскрсници са улицом Петра Зеца (улица са средњим интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Проте Стевана Димитријевића (улица са јаким интензитетом 
саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Нишком (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Полукружно окретање на раскрсници са локалним путем (први улаз за село Глоговицу) и наставак 
кретања улицом Нишком (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Проте Стевана Димитријевића (улица са јаким интензитетом 
саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници за Стари ауто-пут ( државни пут другог реда 132) 

•  Скретање удесно у улицу Тихомира Ђорђевића и вожња до полигона 

• Извршити заустављање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе; 

(Очекивано време време за кретање испитном трасом  износи 40 минута.)  

 

Редослед извођења радњи на полигону:  

1. вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад без промене саобраћајне траке, 
2. паркирање возила ходом уназад под правим углом, 

(Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 5 минута.) 
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ИСПИТНИ ЗАДАТАК − БРОЈ    2. 
 
Практични испит састоји се из: 

• управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и 
• управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 
полигонске радње на прописани начин.  

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 
• управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 
саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном 
делу трасе, 

• да  се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 
предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 
понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и 
има најмањи штетни утицај на животну средину.  

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 
знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 
којем смислу. 

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након 
скретања.  

Опис испитне трасе : 

• Припрема возила и укључење у саобраћај улево са паркиралишта које се налази у улици Шуматовачкој 
(улица са средњим интензитетом саобраћаја)- позиција 1.графичком приказу трасе; 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом  Проте Стевана Димитријевића (преко моста)              (улица 
са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на  раскрсници са улицом Војске Југославије (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево  и савладавање успона на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића  (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Душана Тривунца(улица са јаким интезитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Војске Југославије (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Књаза Милоша(преко моста) и наставак кретања улицом 
Проте Стевана Димитријевића и Житковачким путем до Житковца  (улица са јаким интензитетом 
саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Ратка Јовића (улица са јаким интензитетом саобраћаја);  
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• Полукружно окретање на раскрсници са локалним путем (прва раскрсница у селу Моравац) и наставак 
кретања  државним путем другог реда 133 до Житковца (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Житковачки пут и наставак кретања до Алексинца (улица са 
јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са старим аутопутем(државни пут другог реда132) 

• Скретање удесно у улицу Тихомира Ђорђевића и вожња до полигона 

• Извршити заустављање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе; 

(Очекивано време време за кретање испитном трасом  износи 40 минута.)  

 

Редослед извођења радњи на полигону:  

1. вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад без промене саобраћајне траке, 
2. паркирање возила ходом уназад под правим углом, 

 

(Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 5 минута.) 
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ИСПИТНИ ЗАДАТАК − БРОЈ    3. 
 
Практични испит састоји се из: 

• управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и 
• управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 
полигонске радње на прописани начин.  

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 
• управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 
саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном 
делу трасе, 

• да  се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 
предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 
понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и 
има најмањи штетни утицај на животну средину.  

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 
знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 
којем смислу. 

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након 
скретања.  

Опис испитне трасе : 

• Припрема возила и укључење у саобраћај улево са паркиралишта које се налази у улици Шуматовачкој 
(улица са средњим интензитетом саобраћаја)- позиција 1.графичком приказу трасе; 

• На раскрсници са улицом  Проте Стевана Димитријевића наставак кретања право улицом Петра зеца            
(улица са средњим интензитетом саобраћаја); 

 
• Скретање удесно на  раскрсници са улицом Устаничком (улица са слабим интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно  на раскрсници са улицом Војске Југославије  (улица са слабим интензитетом 
саобраћаја); 

• На раскрсници са улицом Душана Тривунца наставак кретања улицом Војске Југославије  (улица са јаким 
интезитетом саобраћаја); 

• На раскрсници са улицом Књаза Милоша наставак кретања право улицом Војске Југославије (улица са 
јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно и савладавање успона на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића(улица са средњим 
интезитетом саобраћаја); 
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• Скретање удесно на раскрсници са улицом Таушановићевом (улица са средњим интензитетом 
саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Момчила Поповића (улица са јаким интензитетом саобраћаја);  

• Скретање удесно на раскрсници са Старим ауто-путем( државни пут другог реда 132),  (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја); 

• Полукружно окретање на проширењу код фабрике”АЛПОС” и наставак кретања  Старим ауто-путем  
(улица са јаким интензитетом саобраћаја);        

• Скретање улево на раскрсници са улицом Момчила Поповића  (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• На раскрсници са улицом Дракчета Миловановића наставак кретања улево улицом Момчила Поповића 
(улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Душана Тривунца (улица са јаким интензитетом саобраћаја);  

• Скретање улево на раскрсници са улицом Војске Југославије (улица са јаким интензитетом саобраћаја);  

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Књаза Милоша(преко моста) , (улица са јаким интензитетом 
саобраћаја);  

• Скретање удесно  на раскрсници са старим аутопутем(државни пут другог реда132)  

• Скретање удесно у улицу Тихомира Ђорђевића и вожња до полигона 

• Извршити заустављање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе; 

(Очекивано време време за кретање испитном трасом  износи 40 минута.)  

 

Редослед извођења радњи на полигону:  

1.вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад без промене саобраћајне траке, 
       2.паркирање возила ходом уназад под правим углом, 

(Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 5 минута.) 
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ИСПИТНИ ЗАДАТАК − БРОЈ    4. 
 
Практични испит састоји се из: 

• управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и 
• управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 
полигонске радње на прописани начин.  

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 
• управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 
саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном 
делу трасе, 

• да  се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 
предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 
понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и 
има најмањи штетни утицај на животну средину.  

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 
знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 
којем смислу. 

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након 
скретања.  

Опис испитне трасе : 

• Припрема возила и укључење у саобраћај улево са паркиралишта које се налази у улици Шуматовачкој 
(улица са средњим интензитетом саобраћаја)- позиција 1.графичком приказу трасе; 

• Скретање улево на раскрсници са улицом  Проте Стевана Димитријевића            (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на  раскрсници за Стари ауто-пут(државни пут другог реда 132)  (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја); 

• Полукружно окретање код “острва” између коловоза на  Старом ауто-путу  (улица са јаким интензитетом 
саобраћаја);        

• Скретање улево и савладавање успона на раскрсници са улицом Проте Стевана Димитријевића (улица са 
јаким интезитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно  на раскрсници са улицом Нишком (код ГРАММЕРА),(улица са јаким интезитетом 
саобраћаја); 

• Полукружно окретање на раскрсници са локалним путем (први улаз за село Глоговицу)и наставак кретања 
улицом Нишком ,(улица са јаким интезитетом саобраћаја); 
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• Скретање удесно на раскрсници са улицом Проте Стевана Димитријевића (улица са јаким интензитетом 
саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Војске Југославије (преко моста-десно), (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја);  

• Скретање улево на раскрсници са улицом Момчила Поповића ,  (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Душана Тривунца (улица са јаким интензитетом); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Војске Југославије (улица са јаким интензитетом саобраћаја);  

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Књаза Милоша(преко моста) , (улица са јаким интензитетом 
саобраћаја);  

• Скретање удесно на раскрсници са старим аутопутем (државни пут другог реда132)  

• Скретање удесно у улицу Тихомира Ђорђевића и вожња до полигона 

• Извршити заустављање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе; 

(Очекивано време време за кретање испитном трасом  износи 40 минута.)  

 

Редослед извођења радњи на полигону:  

1.вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад без промене саобраћајне траке, 
2.паркирање возила ходом уназад под правим углом, 
 

(Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 5 минута.) 
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ИСПИТНИ ЗАДАТАК − БРОЈ    5. 
 
Практични испит састоји се из: 

• управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и 
• управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 
полигонске радње на прописани начин.  

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 
• управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 
саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном 
делу трасе, 

• да  се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 
предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 
понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и 
има најмањи штетни утицај на животну средину.  

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 
знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 
којем смислу. 

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након 
скретања.  

Опис испитне трасе : 

• Припрема возила и укључење у саобраћај улево са паркиралишта које се налази у улици Шуматовачкој 
(улица са средњим интензитетом саобраћаја)- позиција 1.графичком приказу трасе; 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом  Проте Стевана Димитријевића (преко моста) , (улица са 
јаким интензитетом саобраћаја); 

 
• Скретање удесно на раскрсници са улицом Војске Југославије   (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Момчила Поповића ,  (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Полукружно окретање на раскрсници  са улицом Радомира Вујошевића Ристе  и наставак кретања улицом  
Момчила Поповића,  (улица са јаким интензитетом саобраћаја);   

• На раскрсници са улицом Дракчета Миловановића наставак кретања право улицом Дракчета 
Миловановића,(улица са јаким интензитетом саобраћаја);   

• Скретање удесно  на раскрсници са улицом Кумановском (улица са слабим интезитетом саобраћаја); 
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• Скретање улево  на раскрсници са улицом Устаничком (улица са слабим интезитетом саобраћаја); 

• Скретање улево  на раскрсници са улицом Петра Зеца (улица са средњим интезитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Проте Стевана Димитријевића (улица са јаким интензитетом 
саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници за Стари ауто-пут (државни пут другог реда 132), (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја); 

• Полукружно окретање око “острва” између коловоза на Старом ауто-путу, (улица са јаким интезитетом 
саобраћаја); 

• Скретање удесно и савладавање успона на раскрсници са улицом Проте Стевана Димитријевића (улица са 
јаким интезитетом саобраћаја); 

• Полукружно окретање на Житковачком путу користећи проширење са леве стране код стоваришта 
“ФЕРОС” и наставак кретања Житковачким путем до Алексинца(улица са јаким интезитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са старим аутопутем(државни пут другог реда132)  

• Скретање удесно у улицу Тихомира Ђорђевића и вожња до полигона 

• Извршити заустављање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе; 

(Очекивано време време за кретање испитном трасом  износи 40 минута.)  

 

Редослед извођења радњи на полигону:  

1.вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад без промене саобраћајне траке, 
2.паркирање возила ходом уназад под правим углом, 
 

(Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 5 минута.) 
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ИСПИТНИ ЗАДАТАК − БРОЈ    6. 
 
Практични испит састоји се из: 

• управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и 
• управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 
полигонске радње на прописани начин.  

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 
• управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 
саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном 
делу трасе, 

• да  се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 
предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 
понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и 
има најмањи штетни утицај на животну средину.  

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 
знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 
којем смислу. 

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након 
скретања.  

Опис испитне трасе : 

• Припрема возила и укључење у саобраћај улево са паркиралишта које се налази у улици Шуматовачкој 
(улица са средњим интензитетом саобраћаја)- позиција 1.графичком приказу трасе; 

• Скретање улево  на раскрсници са улицом  Проте Стевана Димитријевића               (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја); 

 
• Скретање удесно на  раскрсници за Стари ауто-пут (државни пут другог реда 132), (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја); 

• Полукружно окретање око “острва” на Старом ауто-путу (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно и савладавање успона на раскрсници са улицом Проте Стевана Димитријевића  и 
наставак кретања Житковачким путем до Житковца (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Ратка Јовића (улица са јаким интензитетом саобраћаја);  

• Полукружно окретање на раскрсници са локалним путем (прва раскрсница у селу Моравац) и наставак 
кретања  државним путем другог реда 133 до Житковца (улица са јаким интензитетом саобраћаја);        
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• Скретање удесно на раскрсници са Житковачким путем и наставак кретања ка Алексинцу (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Војске Југославије (преко моста десно) , (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Момчила Поповића (улица са јаким интензитетом саобраћаја);  

• Скретање улево на раскрсници са улицом Душана Тривунца (улица са јаким интензитетом); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Војске Југославије (улица са јаким интензитетом саобраћаја);  

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Књаза Милоша (преко моста) , (улица са јаким интензитетом 
саобраћаја);  

• Скретање удесно на раскрсници са старим аутопутем (државни пут другог реда132)  

• Скретање удесно у улицу Тихомира Ђорђевића и вожња до полигона 

• Извршити заустављање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе; 

(Очекивано време време за кретање испитном трасом  износи 40 минута.)  

 

Редослед извођења радњи на полигону:  

1.вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад без промене саобраћајне траке, 
       2.паркирање возила ходом уназад под правим углом, 
 

(Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 5 минута.) 
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ИСПИТНИ ЗАДАТАК − БРОЈ    7. 
 
Практични испит састоји се из: 

• управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и 
• управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 
полигонске радње на прописани начин.  

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 
• управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 
саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном 
делу трасе, 

• да се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 
предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 
понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и 
има најмањи штетни утицај на животну средину.  

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 
знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 
којем смислу. 

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након 
скретања.  

Опис испитне трасе : 

• Припрема возила и укључење у саобраћај улево са паркиралишта које се налази у улици Шуматовачкој 
(улица са средњим интензитетом саобраћаја)- позиција 1.графичком приказу трасе; 

• На раскрсници са улицом  Проте Стевана Димитријевића наставак кретања право улицом Петра Зеца            
(улица са средњим интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на  раскрсници са улицом Устаничком (улица са слабим интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно  на раскрсници са улицом Кумановском  (улица са слабим интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Дракчета Миловановића   (улица са јаким интезитетом 
саобраћаја); 

• На раскрсници са улицом Момчила Поповића наставак кретања право улицом  Момчила Поповића (улица 
са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Полукружно окретање на раскрсници са улицом Радомира Вујошевића Ристе и наставак кретања улицом 
Момчила Поповића  (улица са јаким интензитетом саобраћаја);        

• На раскрсници са улицом Дракчета Миловановића наставак кретања улево улицом Момчила Поповића 
(улица са јаким интензитетом саобраћаја); 
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• Скретање улево на раскрсници са улицом 7.јула (други семафор- лево),(улица са јаким интензитетом 
саобраћаја); 

• Скретање улево и савладавање успона на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића(улица са јаким 
интезитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Душана Тривунца (улица са јаким интензитетом саобраћаја);  

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Војске Југославије (улица са средњим интензитетом 
саобраћаја);  

• Полукружно окретање на раскрсници са улицом Мајора Милана Тепића и наставак кретања улицом 
Војске Југославије  (улица са средњим интензитетом саобраћаја);        

• На раскрсници са улицом Душана Тривунца наставак кретања право улицом Војске Југославије (улица са 
јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Књаза Милоша (преко моста) и наставак кретања улицом 
Проте Стевана Димитријевића, (улица са јаким интензитетом саобраћаја);  

• Скретање удесно на раскрсници са старим аутопутем (државни пут другог реда132)  

• Скретање удесно у улицу Тихомира Ђорђевића и вожња до полигона 

• Извршити заустављање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе; 

(Очекивано време време за кретање испитном трасом  износи 40 минута.)  

Редослед извођења радњи на полигону:  

1.вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад без промене саобраћајне траке, 
2.паркирање возила ходом уназад под правим углом, 

(Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 5 минута.) 
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ИСПИТНИ ЗАДАТАК − БРОЈ    8. 
 
Практични испит састоји се из: 

• управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и 
• управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 
полигонске радње на прописани начин.  

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 
• управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 
саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном 
делу трасе, 

• да  се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 
предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 
понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и 
има најмањи штетни утицај на животну средину.  

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 
знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 
којем смислу. 

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након 
скретања.  

Опис испитне трасе : 

• Припрема возила и укључење у саобраћај улево са паркиралишта које се налази у улици Шуматовачкој 
(улица са средњим интензитетом саобраћаја)- позиција 1.графичком приказу трасе; 

• Скретање улево на раскрсници са улицом  Проте Стевана Димитријевића            (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на  раскрсници за Стари ауто-пут(државни пут другог реда 132)  (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја); 

• Полукружно окретање на проширењу код фабрике”АЛПОС” и наставак кретања Старим ауто –путем 
(улица са јаким интензитетом саобраћаја);      

• Скретање улево на раскрсници са улицом Момчила Поповића (улица са јаким интезитетом саобраћаја); 

• На раскрсници са улицом Дракчета Миловановића наставак кретања улево улицом Момчила Поповића 
(улица са јаким интезитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом 7.јула (други семафор - лево), (улица са јаким интензитетом 
саобраћаја);  
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• Скретање удесно и савладавање успона на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића (улица са средњим  
интезитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно  на раскрсници са улицом Таушановићевом (улица са средњим  интезитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Момчила Поповића ,  (улица са јаким интензитетом 
саобраћаја); 

• Скретање улево  на раскрсници са улицом Душана Тривунца ,(улица са јаким интезитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Војске Југославије, (улица са јаким интензитетом саобраћаја);  

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Књаза Милоша (преко моста) и наставак кретања улицом 
Проте Стевана Димитријевића , (улица са јаким интензитетом саобраћаја);  

• Скретање удесно на раскрсници са старим аутопутем (државни пут другог реда132)  

• Скретање удесно у улицу Тихомира Ђорђевића и вожња до полигона 

• Извршити заустављање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе; 

(Очекивано време време за кретање испитном трасом  износи 40 минута.)  

 

Редослед извођења радњи на полигону:  

1.вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад без промене саобраћајне траке, 
2.паркирање возила ходом уназад под правим углом, 
 

(Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 5 минута.) 
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ИСПИТНИ ЗАДАТАК − БРОЈ    9. 
 
Практични испит састоји се из: 

• управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и 
• управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 
полигонске радње на прописани начин.  

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 
• управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 
саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном 
делу трасе, 

• да се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 
предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 
понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и 
има најмањи штетни утицај на животну средину.  

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 
знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 
којем смислу. 

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након 
скретања.  

Опис испитне трасе : 

• Припрема возила и укључење у саобраћај улево са паркиралишта које се налази у улици Шуматовачкој 
(улица са средњим интензитетом саобраћаја)- позиција 1.графичком приказу трасе; 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом  Проте Стевана Димитријевића (преко моста)        ,      (улица 
са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на  раскрсници са улицом Војске Југославије (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево  и савладавање успона на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића  (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Леле Поповић и наставак кретања ка Сокобањи (улица са 
јаким интезитетом саобраћаја); 

• Полукружно окретање на раскрсници са локалним путем за водовод”Бресје” у Суботинцу  и наставак 
кретања  ка Алексинцу  (улица са јаким интензитетом саобраћаја);        

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића (улица са јаким интензитетом 
саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Душана Тривунца (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 
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• Скретање удесно на раскрсници са улицом Момчила Поповића (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Дракчета Миловановића (улица са јаким интензитетом 
саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Кумановском (улица са слабим интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Устаничком (улица са слабим интензитетом саобраћаја);  

• Скретање улевона раскрсници са улицом Петра Зеца (улица са средњим интензитетом саобраћаја) и 
наставак кретања до полигона. 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Књаза Милоша (преко моста) и наставити кретање улицом 
Проте Стевана Димитријевића (улица са јакикм интензитетом); 

• Скретање удесно на раскрсници са Старим ауто путем (Државни пут другог реда 132)  

• Скретање удесно у улицу Тихомира Ђорђевића и вожња до полигона 

• Извршити заустављање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе; 

(Очекивано време време за кретање испитном трасом  износи 40 минута.)  

 

Редослед извођења радњи на полигону:  

             1.вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад без промене саобраћајне траке, 
2. паркирање возила ходом уназад под правим углом, 
 

(Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 5 минута.) 
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ИСПИТНИ ЗАДАТАК − БРОЈ    10. 
 
Практични испит састоји се из: 

• управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и 
• управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 
полигонске радње на прописани начин.  

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 
• управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 
саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном 
делу трасе, 

• да  се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 
предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 
понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и 
има најмањи штетни утицај на животну средину.  

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 
знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 
којем смислу. 

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након 
скретања.  

Опис испитне трасе : 

• Припрема возила и укључење у саобраћај улево са паркиралишта које се налази у улици Шуматовачкој 
(улица са средњим интензитетом саобраћаја)- позиција 1.графичком приказу трасе; 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом  Проте Стевана Димитријевића (преко моста)        ,      (улица 
са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на  раскрсници са улицом Војске Југославије (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево  на раскрсници са улицом Момчила Поповића  (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Душана Тривунца  (улица са јаким интезитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Војске Југославије (улица са средњим интензитетом 
саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Књаза Милоша(преко моста) и наставак кретања улицом 
Проте Стевана Димитријевића (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници за Стари ауто-пут (државни пут другог реда 132), (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја); 
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• Полукружно окретање код “острва” између коловоза на  Старом ауто-путу  (улица са јаким интензитетом 
саобраћаја);        

• Скретање удесно и савладавање успона на раскрсници са улицом Проте Стевана Димитријевића  и 
наставак кретања Житковачким путем до Житковца (улица са јаким интезитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са Општинским путем Л-1 (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Полукружно окретање на раскрсници са локалним путем за фабрику ”Фагрем” и наставак кретања  
Општинским путем Л-1  (улица са јаким интензитетом саобраћаја);       

• Скретање улево на раскрсници са Житковачким путем и наставак кретања према Алексинцу (улица са 
јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са старим аутопутем (државни пут другог реда 132)  

• Скретање удесно у улицу Тихомира Ђорђевића и вожња до полигона 

• Извршити заустављање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе; 

(Очекивано време време за кретање испитном трасом  износи 40 минута.)  

 

Редослед извођења радњи на полигону:  

1.вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад без промене саобраћајне траке, 
             2.паркирање возила ходом уназад под правим углом, 

 

(Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 5 минута.) 
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ИСПИТНИ ЗАДАТАК − БРОЈ    11. 
 
Практични испит састоји се из: 

• управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и 
• управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 
полигонске радње на прописани начин.  

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 
• управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 
саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном 
делу трасе, 

• да  се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 
предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 
понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и 
има најмањи штетни утицај на животну средину.  

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 
знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 
којем смислу. 

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након 
скретања.  

Опис испитне трасе : 

• Припрема возила и укључење у саобраћај улево са паркиралишта које се налази у улици Шуматовачкој 
(улица са средњим интензитетом саобраћаја)- позиција 1.графичком приказу трасе; 

• Скретање улево на раскрсници са улицом  Проте Стевана Димитријевића            (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја); 

• Полукружно окретање на раскрсници са улицом Нишкоми  наставак кретања улицом    Проте Стевана 
Димитријевића, (улица са јаким интезитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на  раскрсници улицом Војске Југославије(преко моста десно),  (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево и савладавање успона на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића (улица са јаким 
интезитетом саобраћаја); 

• Скретање улево  на раскрсници са улицом Душана Тривунца (улица са јаким интезитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Момчила Поповића,  (улица са јаким интензитетом 
саобраћаја); 
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• Скретање удесно на раскрсници са Старим ауто-путем (државни пут другог реда 132),  (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом 6.августа(Ал.Рудник), (улица са слабим интензитетом 
саобраћаја);  

• Скретање удесно на раскрсници са улицом 7.јула(друга улица десно) , (улица са слабим интензитетом 
саобраћаја);  

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Трг Рудара (улица са слабим интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом 6.август (улица са слабим интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево у улицу Тихомира Ђорђевића и вожња до полигона; 

• Извршити заустављање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе; 

(Очекивано време време за кретање испитном трасом  износи 40 минута.)  

 

Редослед извођења радњи на полигону:  

1.вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад без промене саобраћајне траке, 
2.паркирање возила ходом уназад под правим углом, 
 

(Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 5 минута.) 
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ИСПИТНИ ЗАДАТАК − БРОЈ    12. 
 
Практични испит састоји се из: 

• управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и 
• управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 
полигонске радње на прописани начин.  

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 
• управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 
саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном 
делу трасе, 

• да се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 
предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 
понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и 
има најмањи штетни утицај на животну средину.  

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 
знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 
којем смислу. 

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након 
скретања.  

Опис испитне трасе : 

• Припрема возила и укључење у саобраћај улево са паркиралишта које се налази у улици Шуматовачкој 
(улица са средњим интензитетом саобраћаја)- позиција 1.графичком приказу трасе; 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом  Проте Стевана Димитријевића (преко моста) (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на  раскрсници са улицом Војске Југославије (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево и савладавање успона на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића  (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Душана Тривунца(улица са јаким интезитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Момчила Поповића (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Полукружно окретање на раскрсници са улицом Таушановићевом и наставак кретања улицом Момчила 
Попoвића (улица са јаким интензитетом саобраћаја);        

• Скретање улево на раскрсници са улицом Душана Тривунца(на другом семафору лево), (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја);  
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• Скретање улево на раскрсници са улицом Војске Југославије (улица са јаким интензитетом саобраћаја);  

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Књаза Милоша(преко моста) и наставак кретања улицом 
Проте Стевана Димитријевића (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Нишком (улица са јаким интензитетом саобраћаја);  

• Полукружно окретање на раскрсници са локалним путем (први улаз за село  Глоговицу) и наставак 
кретања  улицом Нишком (улица са јаким интензитетом саобраћаја);        

• Скретање улево на раскрсници  улицом Проте Стевана Димитријевића (улица са јаким интензитетом 
саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са старим аутопутем (државни пут другог реда132)  

• Скретање удесно у улицу Тихомира Ђорђевића и вожња до полигона; 

• Извршити заустављање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе; 

(Очекивано време време за кретање испитном трасом  износи 40 минута.)  

 

Редослед извођења радњи на полигону:  

 1.вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад без промене саобраћајне траке, 
       2. паркирање возила ходом уназад под правим углом, 
 

(Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 5 минута.) 
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ИСПИТНИ ЗАДАТАК − БРОЈ    13. 
 
Практични испит састоји се из: 

• управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и 
• управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 
полигонске радње на прописани начин.  

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 
• управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 
саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном 
делу трасе, 

• да  се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 
предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 
понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и 
има најмањи штетни утицај на животну средину.  

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 
знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 
којем смислу. 

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након 
скретања.  

Опис испитне трасе : 

• Припрема возила и укључење у саобраћај улево са паркиралишта које се налази у улици Шуматовачкој 
(улица са средњим интензитетом саобраћаја)- позиција 1.графичком приказу трасе; 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом  Проте Стевана Димитријевића (преко моста) (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на  раскрсници са улицом Војске Југославије (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево  и савладавање успона на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића  (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Душана Тривунца(улица са јаким интезитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом ВојскеЈугославије (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Књаза Милоша(преко моста) и наставак кретања улицом 
Проте Стевана Димитријевића и Житковачким путем до Житковца (улица са јаким интензитетом 
саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са Општинским путем Л-1 (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 
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• Скретање улево на првој раскрсници и прелазак преко железничке пруге  (улица са јаким интензитетом 
саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Милоша Обилића (улица са слабим  интензитетом саобраћаја);  

• Полукружно окретање на раскрсници са улицом Железничком и наставак кретања  улицом Милоша 
Обилића (улица са слабим  интензитетом саобраћаја);     

• Скретање удесно и прелазак преко железничке пруге (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са Општинским путем Л-1 (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са Житковачким путем и наставак кретања до Алексинца (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја);  

• Скретање улево на раскрсници са старим аутопутем (државни пут другог реда132)  

• Скретање удесно у улицу Тихомира Ђорђевића и вожња до полигона; 

• Извршити заустављање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе; 

(Очекивано време време за кретање испитном трасом  износи 40 минута.)  

 

Редослед извођења радњи на полигону:  

1. вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад без промене саобраћајне траке, 
             2. паркирање возила ходом уназад под правим углом, 

 

(Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 5 минута.) 
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ИСПИТНИ ЗАДАТАК − БРОЈ    14. 
 
Практични испит састоји се из: 

• управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и 
• управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 
полигонске радње на прописани начин.  

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 
• управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 
саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном 
делу трасе, 

• да се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 
предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 
понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и 
има најмањи штетни утицај на животну средину.  

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 
знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 
којем смислу. 

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након 
скретања.  

Опис испитне трасе : 

• Припрема возила и укључење у саобраћај улево са паркиралишта које се налази у улици Шуматовачкој 
(улица са средњим интензитетом саобраћаја)- позиција 1.графичком приказу трасе; 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом  Проте Стевана Димитријевића (преко моста) (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на  раскрсници са улицом Војске Југославије (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево  и савладавање успона на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића  (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Душана Тривунца(улица са јаким интезитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Војске Југославије (улица са средњим  интензитетом 
саобраћаја); 

• Полукружно окретање на раскрсници са улицом Мајора Милана Тепића и наставак кретања  улицом  
Војске Југославије (улица са средњим  интензитетом саобраћаја);     

• На раскрсници са улицом Душана Тривунца наставити са кретањем право улицом Војске 
Југославије(улица са јаким интезитетом саобраћаја); 
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• Скретање удесно на раскрсници са улицом Књаза Милоша(преко моста) и наставак кретања улицом 
Проте Стевана Димитријевића и Житковачким путем до Житковца (улица са јаким интензитетом 
саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Ратка Јовића (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на првој раскрсници у селу Моравац (улица са слабим интензитетом саобраћаја); 

• Прелазак преко железничке пруге  и скретање удесно на раскрсници са улицом Милентија Поповића 
(улица са слабим интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Железничком (улица са слабим  интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Милоша Обилића (улица са слабим  интензитетом саобраћаја);  

• Скретање удесно и прелазак преко железничке пруге  (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са Општинским путем Л-1 (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са Житковачким путем и наставак кретања до Алексинца (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја);  

• Скретање улево на раскрсници са старим аутопутем (државни пут другог реда132)  

• Скретање удесно у улицу Тихомира Ђорђевића и вожња до полигона; 

• Извршити заустављање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе; 

(Очекивано време време за кретање испитном трасом  износи 40 минута.)  

Редослед извођења радњи на полигону:  

1.вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад без промене саобраћајне траке, 
             2.паркирање возила ходом уназад под правим углом, 

(Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 5 минута.) 
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ИСПИТНИ ЗАДАТАК − БРОЈ    15. 
 
Практични испит састоји се из: 

• управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и 
• управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 
полигонске радње на прописани начин.  

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 
• управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 
саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном 
делу трасе, 

• да  се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 
предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 
понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и 
има најмањи штетни утицај на животну средину.  

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 
знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 
којем смислу. 

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након 
скретања.  

Опис испитне трасе : 

• Припрема возила и укључење у саобраћај улево са паркиралишта које се налази у улици Шуматовачкој 
(улица са средњим интензитетом саобраћаја)- позиција 1.графичком приказу трасе; 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом  Проте Стевана Димитријевића (преко моста) (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на  раскрсници са улицом Војске Југославије (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево  и савладавање успона на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића  (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Душана Тривунца(улица са јаким интезитетом саобраћаја); 

• Скретање удесно на раскрсници са улицом Војске Југославије (улица са средњим  интензитетом 
саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Устаничком (улица са слабим  интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Петра Зеца (улица са средњим  интензитетом саобраћаја); 
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• Скретање удесно на раскрсници са улицом  Проте Стевана Димитријевића и наставак кретања 
Житковачким путем до Житковца (улица са јаким интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са улицом Ратка Јовића (улица са јаким  интензитетом саобраћаја); 

• Полукружно окретање на раскрсници са локалним путем( прва раскрсница у селу Моравац) и наставак 
кретања државним путем другог реда 133.до Житковца (улица са јаким  интензитетом саобраћаја);     

• Скретање удесно на раскрсници са Житковачким путем и наставак кретања до Алексинца (улица са јаким 
интензитетом саобраћаја); 

• Скретање улево на раскрсници са старим аутопутем (државни пут другог реда132); 

• Скретање удесно у улицу Тихомира Ђорђевића и вожња до полигона; 

• Извршити заустављање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе; 

(Очекивано време за кретање испитном трасом  износи 40 минута.)  

 

Редослед извођења радњи на полигону:  

1.вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад без промене саобраћајне траке, 

2.паркирање возила ходом уназад под правим углом, 
 

(Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 5 минута.) 
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